Amsterdam, 26 augustus 2022
Lieve ouders,

Agenda
Eerste schooldag klas 1 t/m 5: 29 augustus 2022
Eerste schooldag kleuters: 30 augustus 2022

De pruimenboom in onze tuin heeft de laatste
pruim laten vallen. Deze was half opgegeten door
een vogel en laat ik liggen in de aarde.
We hadden een enorme oogst dit jaar en onze
jongste dochter heeft verschillende lekkere toetjes
bereid met mooie paarse pruimen.

Praktische zaken
Absenties: stuur iedere dag van afwezigheid
’s ochtends voor 8.30 uur een bericht naar
absenties@vrijeschoolamsterdamwest.nl vermeld
de naam van uw kind, de klas en de reden van
afmelding.

Wat is het fijn om te beginnen zonder eerst te
verhuizen en zonder beperkende maatregelen in
het kader van Covid.
In relatieve rust konden we dan ook met ons team
gisteren bijeenkomen. We hadden een fijne eerste
ochtend met elkaar.
Bij mezelf en bij collega’s voel ik veel zin én een
gezonde spanning om na het weekend het nieuwe
schooljaar met alle kinderen in te luiden!

Contact:
Directie: directie@vsaw.nl
Intern Begeleider: tweesjes@vsaw.nl
Concierge: concierge@vsaw.nl
Medewerker: voorletter.achternaam@vsaw.nl
Administratie: administratie@ggsroeske.nl

Welkom terug op school!
Esther

De eerste schooldag
Maandag komen we als onderbouw tezamen in de zaal.
De nieuwe eersteklassers komen onder begeleiding van hun oude kleuterjuffie de zaal binnen terwijl wij allen
zingen. Zij lopen over de brug en worden aan de andere kant van de brug ontvangen door juf Linda en juf
Suzanne.
Daarna volgt een mooi verhaal door de juffen van klas 1 en een welkom van mij.
Ook zullen alle leerkrachten hun kinderen een piepklein inkijkje geven in het nieuwe schooljaar.
De ouders van de eersteklassers zijn hierbij van harte uitgenodigd en hebben een uitnodiging ontvangen van
hun leerkrachten.
De kleuters starten het schooljaar dinsdag. Zij komen in hun eigen klas samen en openen dan met elkaar het
nieuwe jaar.
Gymles
Zowel voor de gymlessen als voor de euritmie in de onderbouw hebben we nog geen ideale oplossing.
Het is gelukt om een gymzaal te vinden die dichter in ons buurtje ligt. Deze zaal is louter op vrijdag beschikbaar
voor ons. Ik ben in gesprek met een gymleraar die op vrijdag onze kinderen kan lesgeven. Zij werkt momenteel
op andere scholen en ze wil op termijn de stap zetten naar onze school. Het moment waarop zij bij ons kan
starten is nu nog niet bekend. Tot die tijd zal meester Marten gymles geven aan de klassen 2 t/m 5 in de ‘oude’
gymzaal.
Dit betekent dat ons gymrooster identiek blijft. Het enige verschil is dat klas 1, klas 2 geworden is etc.
De nieuwe klas 1 heeft voorlopig geen gymles. We zullen met de kinderen op een andere manier flink
bewegen.
Heel belangrijk: We hebben ouders nodig die op woensdag kunnen meelopen en teruglopen naar en van de
gymzaal! Via de contactouders ontvangen jullie een intekenlijst voor het meelopen. Vul deze lijst graag vast tot
de herfstvakantie in!

Euritmie
De euritmie voor onze kleuters wordt verzorgd door juf Lara. Juf Mirjam begeleidt op haar harp.
Deze lessen zijn inmiddels al een gewoonte geworden op de vrijdag.

Naarstig was ik op zoek naar een euritmist voor de andere klassen. Ik heb een fijne euritmiste gevonden en nu
zoeken we naar een passend rooster. Zij werkt ook op andere scholen en de muzikante waarmee ze
samenwerkt heeft weer een ander weekrooster.
Zodra deze puzzel gelegd is horen jullie van me.
De zomer
Wat gebeurt er eigenlijk met ons in de zomer?
In de natuur zien we dat de periode van groei en bloei al aan het begin van de zomer eindigt, als de zon rond
het Midzomerfeest op zijn hoogst staat. Maar pas nu, eind augustus wordt het eerste verwelken zichtbaar.
Opeens ziet het groen aan de bomen er oud en moe uit en kleuren de randen van het kastanjeblad roestbruin.
Eind juni zijn de dagen het langst en het lichtst en pas na half augustus merken we dat het ’s avonds weer
eerder donker wordt. In de zomer lijkt alles in de natuur even stil te staan. Líjkt, want onopvallend nemen de
vruchten aan de bomen ‒ de pruimen, kersen, de appels, peren en druiven ‒ de warmte van de zon in zich op.
Langzaam verandert hun kleur van groen in helderrood, warmgeel of dieppaars. En langzaam worden ze groot,
sappig en zoet.
Eigenlijk gebeurt met schoolkinderen ook zoiets. Bij de afsluiting van het schooljaar, begin juli, worden hun
ontwikkelingen beschreven in een getuigschrift.
Daarna laten de kinderen alles los ‒ het is vakantie. En juist door de leerstof los te laten en te ‘vergeten’ wordt
hij innerlijk verwerkt. Aan het begin van het nieuwe schooljaar blijkt vaak dat een kind in de zomer ongemerkt
een sprong vooruit heeft gemaakt. Het is dan helemaal klaar voor een hogere klas.

Aanvulling jaarkalender:
Sint Jan onderbouw: start om 16.30 uur
De laatste schooldag eindigt op 21 juli voor de klassen 1 t/m 5 om 13.00 uur
Voor de kleuterklassen eindigt het schooljaar op 20 juli met het Kronenfeest. De kleuters zijn op 21 juli vrij.
Vioolles op onze school
Saskia van Giessen geeft vioolles na schooltijd.
Zij heeft nog plekjes voor enkele kinderen beschikbaar.

Bel of mail haar gerust voor vragen of aanmelding

